SPECIFIKACIJA
FERITINO KONCENTRACIJOS KRAUJYJE TYRIMAS
Eil.
Reikalavimai pirkimo objektui
Nr.
1
Pirkimo objektas –feritino koncentracijos kraujyje tyrimas.
Tyrimas atliekamas laboratorijoje, turinčioje licenciją šiems tyrimams atlikti. Pateikiama
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija su priedais (tęsiniais), suteikianti teisę teikti
2
laboratorinės diagnostikos paslaugas ir atlikti feritino koncentracijos kraujyje nustatymo
tyrimus.
Tyrimas atliekamas imunoanalizės metodu pvz., ELISA, imunochemiliuminescencijos,
3
imunoturbidimetrijos arba analogišku metodu.
Tyrimo rezultatų pateikimo vienetai: µg/l. Tiekėjas tyrimo atsakymo formoje turės pateikti
4
vertinimo ribas ir tyrimo rezultato interpretaciją (pvz., žemas, norma, aukštas).
Pateikiama reagentų rinkinio, naudojamo tyrimams atlikti, naudojimo instrukcijos kopija bei
Tiekėjo patvirtinta tyrimo atlikimo procedūra. Jeigu atitinkami dokumentai yra ne lietuvių
5
kalba, turi būti pateiktas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas vertimas į lietuvių
kalbą.
Tyrimai atliekami iš kraujo serumo. Mėginio laikymo sąlygos iki tyrimo: 2–8 oC
6
temperatūroje. Pateikiama Tiekėjo patvirtinta mėginių transportavimo ir saugojimo iki tyrimo
ir po tyrimo procedūra arba trumpas, Tiekėjo patvirtintas, aprašymas/pažyma.
Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, užsakomos atskiromis
7
dalimis. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad nebėra poreikio perkamoms paslaugoms ar
esant lėšų trūkumui, turi teisę pirkti mažesnį nei numatyta paslaugų kiekį.
Sutartis galioja kol nebus išpirktas visas sutartyje numatytas kiekis, bet ne ilgiau kaip 24
8
mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
Tiekėjas mėginius tyrimams iš Perkančiosios organizacijos (adresas Žolyno g. 34, Vilnius)
paima savo transportu ir lėšomis ne vėliau kaip per 12 val. nuo užsakymo gavimo iš anksto
su Perkančiąja organizacija sutarta tvarka. Mėginių perdavimo-priėmimo metu pasirašomas
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priėmimo–perdavimo aktas ar kitas lygiavertis dokumentas, kurį pasirašo abiejų šalių
atstovai. Akte nurodoma mėginių perdavimo data, mėginio identifikacinis numeris, perduotų
mėginių skaičius.
Perkančioji organizacija prisiima atsakomybę dėl mėginių kokybės, mėginių identifikavimo
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ir atsekamumo iki mėginių perdavimo tiekėjui.
Tiekėjas užtikrina tiriamosios medžiagos tinkamas transportavimo ir saugojimo sąlygas iki
11 ištyrimo ir ne mažiau kaip 3 kalendorines dienas po tyrimo atlikimo. Perkančiajai
organizacijai pareikalavus, mėginių likučiai po tyrimų atlikimo grąžinami.
Tiekėjas tyrimus atlieka ir tyrimų rezultatus Perkančiajai organizacijai pateikia Tiekėjo
patvirtintoje formoje el. paštu/faksu ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas nuo
12 Perkančiosios organizacijos mėginių perdavimo Tiekėjui. Dokumento originalą su tyrimų
atsakymais Tiekėjas perduoda Perkančiajai organizacijai mėginių grąžinimo/paėmimo metu
ar išsiunčia paštu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo tyrimo atlikimo.
Apmokėjimas vykdomas iš „Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos
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2016–2020 m.“ skirtų lėšų.

